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Espectacle de Trup de Nassos: Ha tornat Trup!
Dia: dissabte 20 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu - Sala Gran
Organitza: Trup de Nassos
Col·laboració: 5 euros adults i 3 euros mainada

 

Contes i danses del desert
Dia: dissabte 20 d’octubre
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca l’Escorxador

Sopar Solidari, amb la intervenció de Jaume Soler, cooperant internacional
Tothom hi està convidat, només cal portar alguna cosa de menjar per a compartir,
el plat i coberts. T’hi esperem!
Dia: dissabte 20 d’octubre
Hora: 9 del vespre
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu - Sala Petita
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries

   

L’Esbart Dansaire de Granollers amb: Espectacle de dansa Eclèctic
Dia: diumenge 21 d’octubre
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu - Sala Gran
Organitza: Mans Unides del Vallès Oriental

 

Xerrada per a les escoles: El món, els pallassos i Trup de Nassos
Dia: dimarts 23 i divendres 26 d’octubre
Horari: de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 i d’11 a 12 h
Lloc:  Teatre Municipal l’Ateneu - Sala Petita
Organitza: Trup de Nassos

ACTIVITATSUna mirada al món, una mirada als mons
Massa infants ploren de pena. Ploren de pena els infants d’Israel perquè moren les
seves mares, ploren de pena els infants de Palestina perquè es queden sense amics,
ploren els infants del Brasil perquè als abocadors emmalalteixen, ploren els infants de
Sarajevo perquè al camp de refugiats 15 anys després encara no tenen menjar ni aigua.
De fet, més d’1.000.000 de persones d’arreu ploren mentre tu llegeixes aquest full,
perquè cada dia en moren 100.000 a causa de les guerres, la fam i la misèria. Cada
dia! 100.000!

El nostre món és ple de desigualtats: de recursos econòmics, de matèries primeres, de
condicions climatològiques, etc. que desemboquen en conflictes bèlics, fam, malalties
i patiment de tota mena. Que haguem nascut a Sant Celoni o a Sierra Leone és una
casualitat que ens sobrepassa i és per això que tots els habitants d’aquest planeta ens
hem de sentir coresponsables de tot el que hi passa. A Sant Celoni en som plenament
conscients i per això hi treballem fermament.

No podem caure en el parany de pensar que col·laborant en els actes que ens proposa
la gent de la Coordinadora d’Entitats Solidàries per aquesta Setmana per la Pau, ens
alliberarem del nostre dret i deure d’ajudar-nos. Però si que podem utilitzar aquesta
setmana com a excusa per iniciar una nova vida responsable i justa amb el nostre món
i començar a viure cometent petits actes que de ben segur contribuiran a la felicitat
d’algun germà o germana nostra que no ha tingut la mateixa sort. T’ho pots ben
creure: tu ets molt important. T’esperem aquesta setmana, no ens fallis!
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Presentació-xerrada de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2008.
Amb el lema: “La política s’ha mort... Visca la Política!”, amb
Núria Terés, cooperant internacional

Dia: dimarts 23 d’octubre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Biblioteca l’Escorxador
Organitza: Centre de Formació  d’Adults Baix Montseny

 

Xerrada sobre els projectes de Creu Roja a l’Equador, a càrrec de Javier Guzman,
responsable de cooperació internacional de Creu Roja a Catalunya

Dia: dijous 25 d’octubre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala Manlleu
Organitza:  Associació equatoriana de Sant Celoni i Creu Roja de Sant Celoni

 

Cinefòrum: Les filles de Mohamed. Dirigida per Sílvia Munt
Dia: divendres 26 d’octubre
Hora: 9 del vespre
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu - Sala Petita
Organitza: Associació d’immigrants marroquins de Sant Celoni

Festa Solidària a la plaça de la Vila, amb la col·laboració de la Jazz Band
Parades solidàries de les entitats de cooperació celonines. Vine a veure’ns!
Dia: dissabte 27 d’octubre
Horari: de 5 a 9 del vespre
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries
Col·labora: Escola Municipal de Música

Taller i cinefòrum:
Palestina: elements de trencament i continuïtat del colonialisme

Dies: dissabte 27 d’octubre
Horari: taller, de 5 a 7 de la tarda. Cinefòrum, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Can Ramis
Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina

Caravana per la pau pel Sàhara Occidental
Recollida d’aliments a les escoles per als refugiats dels campaments saharians.
Organitza: Coordinadora d’Entitats Solidàries

Exposició: Flaixos de Palestina
Dies: dissabte 27 d’octubre
Horari: de 5 a 9 del vespre
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina

 

Exposició de fotografies sobre el conflicte als Grans Llacs
amb passi de vídeo L’Àfrica sí té solució

Dies: del dilluns 22 al divendres 26 d’octubre
Horari: de 6 a 8 del vespre. Escoles, horari a concertar
Lloc: Sala Manlleu
Organitza: Creu Roja Sant Celoni

 

Exposició sobre 10è Aniversari del GRIMM i dels projectes
de co-desenvolupament a Gàmbia i Senegal

Dies: del dimarts 23 al dissabte 3 de novembre
Horari: de dilluns a dissabte de 8 a 2 del migdia,
i dimarts i divendres de 5 a 8 del vespre
Lloc: Mercat Municipal
Organitza: GRIMM Grup d’Immigrants del Baix Montseny

EXPOSICIONS



A SANT CELONI FEM COOPERACIO:

- Trup de Nassos

- Mans Unides

- Creu Roja

- Cor de Maria

- PROIDE

- Associació de Immigrants Marroquins de Sant Celoni

- GRIMM Grup d’Immigrants del Baix Montseny

- Associació Equatoriana de Sant Celoni

- Col·lectiu Sant Celoni amb Palestina

Vine a
veure’ns a la

plaça el dissabte
27 d’octubre. Mai
en som prous per
fer un món més

just!
- In vitro films

- Sodepau

També hi col·laboren




